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Centenari de la Mancomunitat. Artur Mas va presidir ahir la presentació de la
commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, creada el 6 d’abril del 1914

RUBÉN MORENO

“ConecMas, no és independentista”

JOSEP GISBERT
Barcelona

“La immensamajoria de la socie-
tat catalana, estigui o no a favor
de la independència, vol poder
decidir el futur col·lectiu, dema-
nem de poder votar, i aquesta
posició ha de ser respectada per-
què és estrictament democràti-
ca”. Artur Mas va replicar ahir
d’aquesta manera les manifesta-
cions de les últimes hores de
dos expresidents del Govern es-
panyol –José María Aznar i Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero– so-
bre Catalunya i contra el procés
sobiranista, i ho va fer amb una
exigència de respecte també di-
rigida, més enllà de personalit-
zacions, als partits dels quals
formen part i a allò que repre-
senten institucionalment aEspa-
nya. El president de la Generali-
tat va recordar, en aquest sentit,
que la voluntat majoritària
d’exercir el dret a decidir s’ha-
via expressat a les urnes el 25-N
i va reclamar, davant d’aquest
fet, que “escoltin més i dialo-
guin més”, perquè “hi ha sorti-
des si s’actua amb tarannà tole-
rant i democràtic”. Un tarannà
que explícitament va trobar a fal-
tar en l’exlíder del PP, de qui va

dir que la seva actitud “provoca
una certa por” entre la gent a
causa del seu to “clarament desa-
gradable”. No van ser, en qualse-
vol cas, les úniques crítiques cap
a JoséMaría Aznar, a qui va cen-
surar igualment, i no pas amb
menys duresa, JosepAntoni Du-
ran Lleida per considerar que el
seu objectiu no és altre que “bar-
rar el pas a Catalunya”.
A la carta web setmanal a la

militància del partit, el líder
d’UDCva veure les declaracions
de l’expresident del Govern es-
panyol comuna “esmena a la to-
talitat” aMarianoRajoy i va aler-
tar dels efectes perniciosos del
discurs de qui “se sent el mes-
sies redemptor d’una pàtria que
al seu parer està amenaçada en
molts fronts, entre ells el procés
democràtic català del dret a deci-
dir”. “Les seves tesis sobre què

cal fer amb Catalunya poden
guanyar terreny i poden ser una
excusa, una coartada, per al Go-
vern central per tancar-se enca-
ra més en si mateix”, perquè,
“no ens enganyem, les declara-
cions d’Aznar tenien un destina-
tari, Rajoy, i tenen un objectiu
clar, barrar el pas a Catalunya”,
va advertir de forma gràfica.
En relació amb l’exercici del

dret a decidir, Josep Antoni Du-
ran Lleida va expressar, a més,
la convicció que la llei de consul-
tes que aquesta setmana ha supe-
rat el debat de totalitat en el Par-
lament no és la via per celebrar
el referèndumd’autodetermina-
ció i va instar a aclarir-ho en
aquesta direcció: “És bo deixar
clar quin és el seu objectiu, per-
què si nosaltres mateixos co-
mencem a dir que aquesta llei
permetrà una consulta i que se-
rà sobre la independència, ens
trobaremel recurs davant el Tri-
bunal Constitucional abans que
s’aprovi”. Una opinió que no va
compartir Artur Mas, que va
contestar-li subratllant que la
llei preveumolts tipus de consul-
tes, la d’autodeterminació inclo-
sa, i que “quan arribi el moment
les institucions catalanes ja en
decidiran la finalitat”.c

]“La meva impressió és
que aquesta anomenada
deriva sobiranista no anirà
enlloc”, va assegurar ahir
José Luis Rodríguez Zapa-
tero sobre la situació de
Catalunya que ell mateix va
ajudar, en bona mesura, a
enfurismar. No obstant ai-
xò, l’expresident del Govern
central i exlíder del PSOE
va dir que ell coneix bé els
dirigents de CiU i que, se-
gons la seva opinió, “no són
independentistes”. Sobre
Artur Mas, amb qui Zapate-

ro va negociar directament
l’Estatut, va dir que és “un
polític amb estatura, amb
formació, europeu”. Va asse-
gurar que Mas sap molt
bé que Europa camina
en una direcció oposa-
da de la que ell pretén
per a Catalunya. I va
arribar a qualificar
l’aposta com “una dis-
torsió històrica”. Tam-
bé va criticar la de-
fensa de la
consulta
com una

“estratègia política” i es va
distanciar del PSC: “No com-
parteixo la seva posició per-
què l’anomenat dret a deci-

dir no forma part
de la nostra es-
tructura ni del
pacte constitu-
cional, que va
ser d’unitat”.
Segons la seva
opinió, el PSC

seguirà jugant
un paper d’“equi-

libri i inte-
gració”.

Masdemana respecte al desig
dels catalans de decidir el futur
Duran creu que la llei de consultes no val per preguntar per la independència

Quant a la legislació,
el president diu al
soci: “Les institucions
catalanes en
decidiran la finalitat”


